Генеральному Прокурору України Луценку Ю.В.
Керівнику Національної поліції України Князєву С.М.
Заступнику Голови Державного агентства лісових ресурсів України Бондару В.М.
Міністру екології та природних ресурсів України Семераку О.М.
Копія:
Прем’єр-міністру України Гройсману В. Б.
Голові Івано-Франківської ОДА Гончаруку О. Р.
Розкрадання заповідних земель Національного природного парку «Гуцульщина»
має бути припинене!
Національний природний парк «Гуцульщина» був створений Указом Президента
України «Про створення національного природного парку "Гуцульщина" від 14.05.02 №
456/2002. У відповідності до ст. 53 Закону України «Про природно-заповідний фонд» з
виходом згаданого Указу Президента землям, які включені до складу території
національного природного парку (НПП, Парк) «Гуцульщина», надано статус природнозаповідного фонду України.
Згідно з ним та з Наказом Мінекоресурсів України від 14.08.2002 року № 315, у
відповідності із проектом створення НПП, у постійне користування йому було передано 7606
га державного лісового фонду.
У відповідності до ст. 4, 7 Закону України «Про природно-заповідний фонд України»,
землі та інші природні ресурси, надані національним природним паркам, є власністю
Українського народу; межі територій та об'єктів ПЗФ встановлюються в натурі
відповідно до законодавства. До встановлення меж територій та об'єктів ПЗФ в
натурі їх межі визначаються відповідно до проектів створення територій та об'єктів
ПЗФ.
Незважаючи на це, на замовлення сільського голови села Пістинь Косівського району
Бейсюка Т. В., Івано-Франківською філією «ДІПРОМІСТО» у 2013 році було розроблено та
затверджено Генеральний план с. Пістинь, до якого протизаконно включено 605 га земель
ПЗФ, які надані НПП «Гуцульщина» в постійне користування. Земельний конфлікт між
Парком та Пістинською сільрадою став предметом багаторічного судового спору за позовом
Івано-Франківського міжрайонного прокурора в інтересах НПП «Гуцульщина».
Врешті-решт Постановою Івано-Франківського окружного адміністративного суду від
24. 02. 2017 р. було визнано протиправним та скасовано рішення Пістиньської сільради від
16.07.2013 «Про затвердження генерального плану», як таке, що прийняте неправомірно,
оскільки не дотримано вимог чинного законодавства, зокрема, не враховано положень ст.7
Закону України «Про природно-заповідний фонд України», зауважень Архітектурномістобудівної ради Івано-Франківської ОДА, також Пістинською сільською радою не
дотримана процедура отримання погодження від компетентних органів перед затвердженням
генерального плану (http://reyestr.court.gov.ua/Review/65166659). Ухвалою Львівського
апеляційного адміністративного суду Постанову Івано-Франківського окружного
адміністративного суду залишено без змін (http://reyestr.court.gov.ua/Review/69276333)
Однак в 2017 році стало відомо про існування ще одного рішення Пістинської
сільради від 11-13.12.2013 року «Про затвердження доопрацьованого генерального плану с.
Пістинь», яке також було оскаржено в суді Прокуратурою Івано-Франківської області. Суд
першої та апеляційної інстанції відмовили в позовних вимогах Прокуратури ІваноФранківської області. На даний час Прокуратурою подано касаційну скаргу. Ухвалою
Верховного
адміністративного суду України (ВАСУ) за нею відкрито касаційне
провадження.
Тимчасом Пістинська сільська рада почала приймати рішення щодо відведення
земельних ділянок, які передані у постійне користування НПП «Гуцульщина». Так, в 2018
році співробітниками Парку були виявлені факти незаконної роздачі земель НПП

«Гуцульщина», а саме, земельної ділянки з кадастровим номером 2623684400:10:001:0002
площею 0,5 га та земельної ділянки з кадастровим номером 2623684400:10:001:0003 площею
0,055 га. За фактами протиправної передачі земель ПЗФ Адміністрація НПП «Гуцульщина»
звернулося до органів Прокуратури.
Пістинська сільська рада також прийняла протизаконне рішення від 17.06.2018 року
«Про діяльність НПП «Гуцульщина» на території Пістинської сільської ради», яким
вирішила призупинити будь-яку господарську діяльність НПП «Гуцульщина» на своїй
території з 18.06.2018 р.
Керуючись згаданим рішенням, Пістинський сільський голова Бейсюк Т. В. спільно з
представниками ДП «Кутське лісове господарство» 05-06.07.2018 р. почав «передавати» ліси
НПП «Гуцульщина» під охорону ДП «Кутське лісове господарство». За фактом
протизаконного розпоряджання лісами природно-заповідного фонду України Адміністрація
НПП «Гуцульщина» звернулася до місцевих правоохоронних органів. 17 та 20 липня
працівники «Кутського лісового господарство», не маючи на те жодних законних підстав,
вже здійснили відвід дерев під рубку в кількох кварталах Косівського природоохоронного
науково-дослідного відділення НПП «Гуцульщина».
З огляду на все зазначене вище, з метою припинення наявних порушень
законодавства України про ПЗФ просимо:
1. Національну поліцію України – розслідувати наявні порушення законодавства
про ПЗФ у формі втручання посадових осіб Пістинської сільської ради та ДП «Кутське
лісове господарство» у діяльність НПП «Гуцульщина», зокрема, порушення вимог проектів
створення та організації Парку, самочинній зміні меж, відведенні територій та об'єктів
ПЗФ для інших потреб тощо, а також вжити заходів по припиненню виявлених
правопорушень та притягненню винних у правопорушеннях до відповідальності.
2. Генеральну Прокуратуру України - взяти під контроль хід розслідування
поліцією фактів порушень законодавства про природно-заповідний фонд України та
втручання у діяльність НПП «Гуцульщина», а також забезпечити належний правовий
супровід та захист інтересів держави при розгляді ВАСУ касаційної скарги у справі про
скасування рішення Пістинської сільради від 11-13.12.2013 року.
3. Державне Агентство лісових ресурсів України - розглянути факти
протизаконного втручання у діяльність НПП «Гуцульщина» посадових осіб ДП «Кутське
лісове господарство» та прийняти за ними належні рішення.
4. Міністерство екології та природних ресурсів України - вжити заходів для
захисту прав та інтересів НПП «Гуцульщина» щодо якнайскорішого отримання
правовстановлюючих документів на землю.
Відповідь на це звернення просимо надати згідно положень ст. 20 Закону України
«Про звернення громадян».
З повагою:
1. Степаненко Олександр Михайлович, Громадська організація «Екологічногуманітарне об'єднання Зелений Світ», адреса: 48501, м. Чортків, вул. Лесі Українки, 8 кв.1
2. Шапаренко Сергій Олександрович, Громадська організація «Екологічна група
Печеніги», адреса: 61105, м. Харків, пров. Забайкальський, 13, квартира 6
3. Захаров Євгеній Юхимович, Громадська організація «Харківська правозахисна
група», адреса: 61002, Харків, вул. Свободи 27, кв.4
4. Довгошия Вікторія Ярославівна
голова районної ГО "Зелений світ"
смт. Гвіздець, Коломийський район Івано-Франківська обл.
6. Халаїм Олександра Олегівна, Громадська організація «Український екологічний
клуб «Зелена Хвиля», адреса: 04112, м. Київ, вул. Шамрило, 3 кв.44
7. Качмарська Любомира Григорівна, Голова Тернопільського екологічного
об'єднання "Наше місто", 46003 м. Тернопіль вул. ГОЛОВАЦЬКОГО, будинок 6, квартира 2
8. Коробко Микола Іванович, ГО "Криворізьке міське правозахисне товариство", м.
Кривий Ріг, вул. Церковна, буд. 3, к. 210

9. Мельникова Олена Володимирівна, Громадська екологічна організація
«Екологічний клуб Еремурус», адреса: 04210, Україна, Київ, вул. Героїв Дніпра, б. 17, кв. 44
10. Гайдай Андрій, президент Всеукраїнської громадської організації "Зелений
Тризуб", адреса: 03028, м. Київ, вул. Саперно-Слобідська, будинок 8, квартира 36
11. Корчемлюк Марта, голова ЯМЕГО «МАМА-86-Яремче», адреса: 78500, м. Яремче,
Івано-Франківська обл., вул. В. Стуса, 6.
12. Колішевський Євген, ГО «Голос Природи», адреса: 51900, Дніпропетровська обл.,
м. Кам’янське, вул. Широка, 7
13. Федоринчик Сергій, керівник інфоцентру УЕА "Зелений світ", 01001, Київ-1, а/с
449
14. Свєтіков Олексій, Сєвєродонецька міська екологічна асоціація "ЗЕЛЕНИЙ СВІТ",
93409, Луганська обл., м. Сєвєродонецьк, вул. Курчатова, 22, кв. 52
15. Михалко Михайло Юхимович, голова Громадської природоохоронної організації
"Спілка Порятунку Голосіїва", м. Київ, вул. Армійська, 26
16. Скиданюк Микола, керівник Молодіжної громадсько-екологічної організації «Наш
дім – Манява», адреса: 77772, с. Манява, вул. Незалежності, 22, офіс 4, Богородчанський
район, Івано-Франківська область.

